
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE APOIO AOS PÓS-GRADUANDOS 

Comunicado 

Edital - SPG/FMRP-USP-CM/06/2021 

 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DE MESTRADO, DOUTORADO E 

DOUTORADO DIRETO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA. 
 

 A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna pública a abertura de 

inscrições para os cursos de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto do Programa de Pós-Graduação em Medicina 

(Clínica Médica) para ingresso no 1 º semestre de 2021. 
 

INSCRIÇÃO (on line): MESTRADO, DOUTORADO e DOUTORADO DIRETO:  09 de novembro de 
2020 a 29 de março de 2021. 
 

Horário de atendimento da secretaria: durante a pandemia, o atendimento será via e-
mail  ppg.clinmedrp@usp.br  ou telefone: (16) 3315-3185. 

 

Local: As inscrições somente serão realizadas pelo ENDEREÇO 

ELETRÔNICO:   http://ppgclinicamedica.fmrp.usp.br 
 
 

SELEÇÃO: O EXAME PARA INGRESSO NO MESTRADO, DOUTORADO OU DOUTORADO DIRETO 

SERÁ NO PERÍODO: As inscrições no período de: 09 a 15 de novembro de  2020 fazem a prova e teste 
de conexão entre os dias 18 a 30 de novembro e a arguição entre os dias 04 a 08 de dezembro de 
2020. As inscrições no período de 16 de novembro de 2020 a 21 de fevereiro de 2021 fazem a prova e 
teste de conexão entre os dias 06 a 15 de março de 2021, e arguição entre os dias 26 a 30 de março 
de 2020. As inscrições no período de 22 de fevereiro de 2020 a 29 de março de 2021 fazem prova e 
teste de conexão entre os dias 05 a 12 de abril de 2021 e arguição entre os dias 15 a 19 de abril de 
2021.  
 

Número de vagas: 20 vagas de mestrado e 30 vagas doutorado e doutorado direto.  
 

 Informações do Programa de Pós-Graduação em CLÍNICA MÉDICA 

 

COORDENADOR: Prof. Dr. Élcio dos Santos Oliveira Vianna 

ENDEREÇO: Bloco A – Anexo A – Sala no. 70-A da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – Av. Bandeirantes, 3900 – CEP – 14049-900 
Endereço Eletrônico: ppg.clinmedrp@usp.br 

TELEFONE:(16) 3315-3185 e (16) 3315-4547 

 

  

1- Informações gerais para inscrições: 

Previamente às inscrições, o candidato deverá entrar em contato com o provável orientador do Programa de 

Pós-Graduação (PPG) em Clínica Médica, para definir seu projeto de pesquisa, que é obrigatório para a inscrição. 

1.1 - A inscrição deverá ser efetuada via eletrônica, preenchendo devidamente o formulário na página da internet: 

http://ppgclinicamedica.fmrp.usp.br. Enviar via online ou por e-mail a Ficha de Avaliação de Currículo. O projeto 

de pesquisa também deverá ser entregue via online ou por e-mail e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo 

boleto deverá ser emitido na página http://boletos.fmrp.usp.br até o último dia de inscrição. O valor da taxa 

de inscrição é de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), pagável até sete dias da data de emissão. Não haverá 

devolução da taxa de inscrição em hipótese alguma. A comprovação do pagamento será realizada através do sistema 

on-line e se necessário via comprovante impresso. 

Documentos Específicos do Programa, exigidos para a inscrição. 

 

1.2 - O projeto de pesquisa elaborado pelo candidato deve ser resumido e apresentado de maneira clara, 

consistindo de um máximo de 20 páginas, em folha A4 e fonte 12, excluindo capa, sumário e a bibliografia. Não 

serão aceitos projetos com mais de 20 páginas. Enviar via online ou por e-mail. 

 

Deve compreender nessas 20 páginas: 

 

- Resumo; 

- Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 
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- Objetivos; 

- Material e Métodos, incluindo a forma de análise dos resultados; 

- Cronograma de execução; 

- Referências Bibliográficas; 

- O texto deve conter paginação. 

 

O candidato deve estar preparado para discutir o projeto. 

 

 

1.3 - Ficha de Avaliação de Currículo disponível no site e cópia dos comprovantes do currículo que deverão 

ser apresentados conforme especificado no site: http://ppgclinicamedica.fmrp.usp.br/processo- seletivo/processo-

seletivo- do-programa- da-clinica- medica/. Enviar via online ou por -e-mail. 

 

2- Informações gerais para matricula: 

 Os candidatos aprovados no exame de ingresso e classificados deverão entregar a cópia da 

documentação para a efetivação de matrícula digitalizada para o e-mail da secretaria. A aprovação no processo 

seletivo só terá validade por um semestre, obedecendo-se a norma de que a matrícula de todos os candidatos 

aprovados num dado processo seletivo seja feita antes do próximo processo seletivo ou até o final do referido 

semestre. 

É vedada a matrícula simultânea em mais de um curso de Mestrado ou Doutorado na Universidade de São 

Paulo. 
 

 Documentos Gerais exigidos para efetivação de matrícula - Os documentos para inscrição devem 
ser enviados digitalmente (via scaner ou equivalente) 
 

 2.1- Formulário de Inscrição e Matrícula Inicial preenchido, o mesmo está disponível no endereço 

eletrônico http://cpg.fmrp.usp.br/informacoes/formularios 

 2.2- Cópia do diploma de Graduação devidamente registrado (frente e verso) ou cópia do Atestado de 

Conclusão constando, obrigatoriamente, data da outorga de grau obtido em curso de Graduação oficialmente 

reconhecido. 

 

 No caso de entrega de atestado, será obrigatória a comprovação do diploma do curso de Graduação, no prazo 

máximo de 01 (um) ano, contado a partir da data da matrícula na Pós-Graduação. 

 2.3- Cópia do Histórico Escolar da Graduação, contendo data de colação de grau (finalizado) e ficha de 

aluno ou documento equivalente, contendo eventuais reprovações e trancamentos emitidos por secretaria de 

graduação e de Pós-graduação, seção de alunos ou órgão oficial equivalente; 
 
 2.4- Cópia do diploma do mestrado ou atestado de conclusão (obtenção do título de Mestre, que deverão ser 

anteriores ao primeiro dia de matrícula) e Histórico Escolar do Mestrado, de programa de Pós-Graduação reconhecido 

pela CAPES (com conceito igual ou superior a 3), para candidatos ao Doutorado com Mestrado prévio. 
 
 2.5- 01 foto 3x4 recente, ou modelo passaporte, com fundo branco; 
 
 2.6- Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (ou documento equivalente para estrangeiros); 
 
 2.7- Cópia da Cédula de Identidade (RG ou documento equivalente para estrangeiros) (não serão aceitos 

Registros Profissionais nem a CNH); 
 
 2.8- Cópia do Título de Eleitor (exceto para estrangeiros); 
 
 2.9- Cópia do Documento Militar (exceto para estrangeiros); 
 
 2.10- Cópia do CPF (exceto para estrangeiros); 
 
 2.11- Proficiência em Inglês: Os candidatos deverão comprovar proficiência em língua inglesa na inscrição 

ao processo seletivo, com apresentação de cópia do certificado de um dos exames TEAP, TOEFL, ALLUMINI, 

IELTS, CAMBRIDGE ou MICHIGAN, considerando aproveitamento igual ou superior a 60% no TEAP  para 
mestrado, 50% nos outros exames citados, e   70%  no TEAP e 50% nos outros exames citados para 
doutorado e doutorado direto e 50%  nos outros exames citados, realizado até 5 (cinco) anos antes da 

data de inscrição para o exame de seleção do candidato ao Programa. 

Outros exames e respectivas notas mínimas poderão ser analisados pela CCP, mediante solicitação do candidato. 
 
 2.12- Cópia do Comprovante de Pagamento da taxa de inscrição descrita no item 1.1. Não será aceito 

Comprovante de Agendamento. 

No caso de indisponibilidade econômica o candidato deverá submeter, para o e-mail cpg@fmrp.usp.br, 

requerimento justificado, com comprovante(s) de insuficiência de recursos financeiros para o pagamento da taxa, 

para análise da Comissão de Pós-Graduação. 
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3- Candidatos Estrangeiros: 
 

 3.1- Cópia do documento de identidade válido e de visto temporário ou permanente que autorize a estudar 

no Brasil. Exemplos dos referidos documentos: Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou RNE (Registro 

Nacional para Estrangeiro) ou Protocolo do RNE e Passaporte para candidatos estrangeiros. 

 Observação: Fica autorizado em caráter excepcional a inscrição e a matrícula dos candidatos estrangeiros 

nos programas de pós-graduação, portando apenas o passaporte com o visto de estudante, acompanhado do 

agendamento do Registro/Emissão de Carteira de Identidade de Estrangeiro, emitido pela Polícia Federal. Após o 

comparecimento do estudante a Polícia Federal, na data marcada, o interessado deverá apresentar na Secretaria de 

Pós-Graduação o protocolo/documento expedido pela Polícia Federal, com o número do RNE, no prazo máximo de 

15 dias para regularização do cadastro no Sistema Janus. 

 

4. Critérios de Seleção:  

 

O processo de revisão do processo selet ivo poderá ser solicitado, pelo candidato no prazo máximo de 10 
dias úteis a partir da data de divulgação do resultado, mediante requerimento ao Coordenador do Programa.  
 

4.1 Curso de Mestrado: 

A banca será composta por pesquisadores com, no mínimo, título de doutor escolhidos pela Comissão 
Coordenadora do Programa (CCP). 
 

1) Prova escrita: (peso 1): Caráter eliminatório. exige-se a nota mínima 5. A prova constará de um texto 

geral e terá duração máxima de 2 horas e visa testar o conhecimento das estratégias de investigação 

científica, metodologia científica, interpretação crítica de um texto cientifico, capacidade de 

síntese, organização de ideias e redação. A prova será aplicada online e as recomendações informadas 

previamente no site do Programa  

 
2) Arguição Oral do Projeto e Análise de Currículo: O candidato apresentará o projeto com ou sem 

auxílio de apresentação Power-Point, à sua escolha, em tempo de 20 minutos e será arguido sobre 
conhecimento e valor do projeto, frente à banca examinadora, constituída por 3 (três) membros escolhidos 
pela CCP por webconferência, nas quais serão valorizados a arguição do Projeto de Pesquisa e os itens da 
Ficha de Avaliação de Currículo. 

 

 
3) Cálculo da nota final: A nota final será obtida através da média entre a prova escrita (peso 1), 

a média das notas dadas pelos três membros da Comissão Examinadora, referente à arguição 
sobre projeto de pesquisa (peso 2) e análise do currículo (peso 1). Os candidatos que obtiverem 
média final igual ou superior a 5 (cinco) serão classificados para ingresso no programa conform e 
o número de vagas informado neste Edital 
 

  

 

4.2 Curso de Doutorado: 

 

1) Prova escrita (peso 1): Caráter eliminatório.  Exige-se a nota mínima 5. A prova constará de 

um texto geral e terá duração máxima de 2 horas e visa testar interpretação crítica de um texto 

cientifico, capacidade de síntese, organização de ideias e redação. A prova será aplicada online e 

as recomendações informadas previamente no site do Programa  

  

2) Análise de Currículo com arguição (peso 1): Realizada por webconferência  Serão 

avaliados os itens da Ficha de Avaliação de Currículo, incluindo a formação acadêmica, atividades 

de pesquisa, iniciação científica e publicações do candidato. 

 

3) Arguição sobre o Projeto de Pesquisa (peso 2): O candidato deverá apresentar o projeto de 

pesquisa em até 20 minutos, em apresentação oral (com apresentação em Power Point, ou 

equivalente), abordando principalmente seus objetivos e metodologia utilizada, frente à banca 

examinadora, constituída por 3 (três) membros escolhidos pela CCP por webconferência.  Cada 

avaliador dará uma nota (0 a 10), sendo avaliados os seguintes itens: 

1- Originalidade e Potencial de Inovação do Projeto: (0 a 2) 

2- Objetivos bem definidos: (0 a 2) 

3- Tipo de estudo a ser empregado para executar os objetivos definidos no 

projeto: (0 a 1) 

4- Domínio da metodologia a ser utilizada: (0 a 3) 



5- Projeto exequível dentro do prazo do curso: (0 a 2) 

 

4) Cálculo da nota final: A nota final será obtida através da média entre a prova escrita (peso 1), a 

média das notas dadas pelos três membros da Comissão Examinadora, referente à arguição sobre 

projeto de pesquisa (peso 2) e análise do currículo (peso 1). Os candidatos que obtiverem média final 

igual ou superior a 5 (cinco) serão classificados para ingresso no programa conforme o número de 

vagas informado neste Edital. 

 

4.3 Curso de Doutorado Direto: 

1) Prova escrita (peso 1): Caráter eliminatório. Exige-se a nota mínima 5. A prova constará de um texto 

geral e terá duração máxima de 2 horas e visa testar interpretação crítica de um texto cientifico, capacidade 

de síntese, organização de ideias e redação. A prova será aplicada online e as recomendações informadas 

previamente no site do Programa  

 

2) Análise de Currículo com arguição (peso 1): Realizada por webconferência. Serão avaliados os 

itens da Ficha de Avaliação de Currículo, incluindo a formação acadêmica, atividades de pesquisa, iniciação 

científica e publicações do candidato. O candidato deverá demonstrar que esteve envolvido em projetos de 

pesquisa durante a graduação (iniciação científica ou monitoria), programas de aprimoramento ou residência 

médica. Esta evidência deve ser comprovada pela apresentação de resumos de trabalhos de pesquisa, na forma 

de pôsteres ou temas-livres, ou na publicação de artigos. 

 

3) Arguição sobre o Projeto de Pesquisa (peso 2): O candidato deverá apresentar o projeto de pesquisa em 

até 20 minutos, em apresentação oral (com apresentação em Power Point, ou equivalente), abordando 

principalmente seus objetivos e metodologia utilizada, frente à banca examinadora, constituída por 3 (três) 

membros escolhidos pela CCP por webconferência.  Cada avaliador dará uma nota (0 a 10), sendo avaliados 

os seguintes itens: 

1- Originalidade e Potencial de Inovação do Projeto: (0 a 2) 

2- Objetivos bem definidos: (0 a 2) 

3- Tipo de estudo a ser empregado para executar os objetivos definidos no projeto: (0 a 1) 

4- Domínio da metodologia a ser utilizada: (0 a 3) 

5- Projeto exequível dentro do prazo do curso: (0 a 2) 

 

 

4) Cálculo da nota final: A nota final será obtida através da média entre a prova escrita (peso 1), a média das 

notas dadas pelos três membros da Comissão Examinadora, referente à arguição sobre projeto de pesquisa 

(peso 2) e análise do currículo (peso 1). Os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 5 (cinco) 

serão classificados para ingresso no programa conforme o número de vagas informado neste Edital. 

 
 
 

5 Orientadores – Mestrado (ME), Doutorado e Doutorado Direto (DO) 

  

Alceu Afonso Jordao Junior DO/ME 

Ana Maria Ferreira Roselino DO/ME 

Anderson Marliere Navarro DO/ME 

André Schmidt DO/ME 

Antônio Carlos dos Santos DO/ME 

Benedito Antônio Lopes da Fonseca DO/ME 

Cacilda da Silva Souza DO/ME 

Carla Barbosa Nonino DO/ME 

Daniel Giansante Abud DO/ME 

Dimas Tadeu Covas DO/ME 

Eduardo Antônio Donadi DO/ME 

Eduardo Barbosa Coelho DO/ME 

Eduardo Ferriolli DO/ME 

Élcio dos Santos Oliveira Vianna DO/ME 

Elen Almeida Romão DO/ME 



Fabíola Traina DO/ME 

Francisco Jose Albuquerque de Paula DO/ME 

Jorge Elias Júnior DO/ME 

José Abrão Cardeal da Costa DO/ME 

José Antônio Baddini Martinez DO/ME 

Júlio Cesar Moriguti DO/ME 

Júlio Sérgio Marchini DO/ME 

Lauro Wichert Ana DO/ME 

Lea Maria Zanini Maciel DO/ME 

Luisa Karla de Paula Arruda DO/ME 

Luiz Tadeu Moraes Figueiredo DO/ME 

Marcello Henrique Nogueira Barbosa DO/ME 

Marcelo Bezerra de Menezes DO/ME 

Marcio Dantas DO/ME 

Marco Andrey Cipriani Frade DO/ME 

Marcos de Carvalho Borges DO/ME 

Marcus Vinícius Simões DO/ME 

Margaret de Castro DO/ME 

Maria Carolina de Oliveira Rodrigues DO/ME 

Maria Cristina Foss de Freitas DO/ME 

Minna Moreira Dias Romano DO/ME 

Nereida Kilza da Costa Lima DO/ME 

Paula Garcia Chiarello DO/ME 

Paulo Louzada Júnior DO/ME 

Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques DO/ME 

Ricardo Brandt de Oliveira DO/ME 

Rosa Wanda Diez Garcia DO/ME 

Selma Freire de Carvalho da Cunha DO/ME 

Valdair Francisco Muglia DO/ME 

Valdes Roberto Bollela DO/ME 

Vivian Marques Miguel Suen DO/ME 

 


